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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

పెళళ్ంటే?
"అమామ్, నాదో మాట విని ఈ వయ్వహారాలనీన్ కొనాన్ళుళ్ ఆపేదాద్ం, పీల్జ" అనాన్డు విశాల కొదిద్గా విసుగు, అసహనం మిళితమైన
సవ్రంతో.
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" ఇంతగా అందరికీ చెపిప్ చూసూత్ ఉంటేనే ఏదీ కుదరడం లేదు, అలాంటిది కొనాన్ళుళ్ ఆపేయడమా? నీకపుప్డసలు పెళేళ్ కాదు"
అంది ఇందిర గబగబా.
" కాకపోయినా నషట్ం లేదు కానీ ఈ అమామ్యిలని చూసుత్ంటే నాకు పెళిళ్ కాదు కదా, జీవితమంటేనే విరకిత్ వసోత్ంది. అమామ్,
దయచేసి నేను చెపేప్ది అరధ్ం చేసుకో! ఐ యాం టైరడ్" అనాన్డు విశాల చిరాగాగ్.
విశాల ఇందిర, పర్తాప ల ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. చకక్టి కురార్డు. ఎం.బి.యే చేసి పెదద్ కంపెనీలో మంచి ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు.
ఇరవై ఏడు నిండగానే పర్తాప అడిగాడు కొడుకుని.
" నానాన్, పెళిళ్ అనేది పూరిగా నీ నిరణ్యం. నీకెలా నచిచ్తే అలాగే చెయయ్డానికి నేనూ, మీ అమామ్ రెడీగా ఉనాన్ము. నీ మనసులో
ఎవరైనా ఉంటే చెపుప్, వెళిళ్ మాటాల్డదాం లేదంటే మనం వేరే పర్యతాన్లు చేదాద్ం. అది కూడా నీకునచిచ్నపుప్డే, చేసుకోవాలనిపించినపుప్డే.
మా దృషిట్లో ఇది సరైన వయసు కనక ఇపుప్డు చెపుత్నాన్ను” అనాన్డు నెమమ్దిగా..
“థాంకస్ నానాన్, తపప్కుండా, మీరనన్టేట్ చేదాద్ం!” అనాన్డు విశాల కూడా.
మొదటినించీ పర్తాప తతవ్మే అంత. మంచి, చెడు చెపిప్ అవతలివారినే నిరణ్యించుకోమంటాడు. అలా చేసేత్ వారికి తగిన గౌరవం
ఇచిచ్నటట్ని అతని భావన.
విశాల ఎం.బి.యే పూరత్యాయ్కా అతను తన బిజినెస లో పర్వేశిసేత్ బావుంటుందని అనుకునాన్డు. అందుకే విశాల కి అనీన్ వివరించి
చెపాప్డు, ‘ఆపైన నిరణ్యం నీదే!’ అనాన్డు. కొడుకు కొనాన్ళుళ్ మరో కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసాత్ను, ఆపైన చూదాద్ం అంటే ఆనందంగా సరే
అనాన్డు.
ఇందిర మాతర్ం 'హాయిగా మన కంపెనీలోనే చేరచుచ్ కదా, ఎవడి దగగ్రో చాకిరీ ఎందుకు?' అని గొడవ చేసింది మొదట కానీ విశాల
ఆలోచన తెలిసాకా తన అభిపార్యానిన్ మారుచ్కుంది.
అలా పరసప్రం ఒకరి అభిపార్యాలని మరొకరు గౌరవించుకుంటూ హుందాగా ఉంటారు ముగుగ్రూ..
తన మనసులో ఎవరూ లేరని, అమామ్ నానన్లకిషట్మైన సంబంధం చూసేత్, తనకీ నచిచ్తే వివాహం చేసుకోవడానికి అభయ్ంతరం లేదని
తన ఇరవై ఎనిమిదవ పుటిట్నరోజున చెపాప్డు విశాల.
తన మనసులో ఎవరూ లేరని, అమామ్ నానన్లకిషట్మైన సంబంధం చూసేత్, తనకీ నచిచ్తే వివాహం చేసుకోవడానికి అభయ్ంతరం లేదని
తన ఇరవై ఎనిమిదవ పుటిట్నరోజున చెపాప్డు విశాల.
ఒకక్డే కొడుకు, చకక్టి ఉదోయ్గం, ఆపైన సవ్ంత వాయ్పారం, తమది ఎంతో మంచి కుటుంబం.. వెంటనే పెళిళ్ కుదిరిపోతుందని
ఆశపడిన ఇందిరకి ఆశాభంగమే ఎదురయింది. పర్యతాన్లు మొదలుపెటిట్ సంవతస్మర్ం దాటుతునాన్ ఎకక్డా ఒక కొలికిక్ రాకపోవడంతో.
పైగా విశాల ఇపుప్డిలా అనడంతో ఆవిడకి మరింత కంగారు వేసింది. ముపైఫ్ ఏళుళ్వచేచ్సుత్నాన్యి, ఇపప్టిదాకా కుదరనేలేదు పైగా
వీడిలా అంటాడేమిటి? అనుకుంది. గటిట్గా కొడుకుతో అనలేదు కానీ..
ఆరోజు మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఇంటికి వచిచ్న పర్తాప తో ఆ మాటే అంది.
"పోనీలే ఇందూ.. వాడి మాట కాదనడం ఎందుకు? అలాగే చూదాద్ం" అనాన్డు..
" మీకలా తేలిగాగ్ ఉంటుంది. మొనన్ నా సేన్హితురాలు అరుణ అంది కూడా, అబాబ్యిలకి ముపైఫ్ దాటితే ఆ వచేచ్ నాలుగు
సంబంధాలు కూడా రావని. ఆడపిలల్లు వాళళ్ని ముసలాళుళ్ అంటునాన్రని" అంది చిరాగాగ్..
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" నువువ్ కూడా అలా అంటావేమిటి ఇందూ! అలా అని మంచీ మరాయ్దా లేకుండా మాటాల్డేవాళళ్తో ఎలా? నీకు తెలీదు నాకెలాంటి
అనుభవాలెదురయాయ్యో? అవి తలుచుకుంటేనే చిరాకు. వాడికేం ఎదురయియ్ందో ఇలా అనాన్డంటే?” అనాన్డు, తన అనుభవాలని గురుత్
చేసుత్కుంటూ.
" హలో! ఆ, ఓకే.. ఏమిటో చెపప్ండి" అటువైపు ఫోన లో మాటాల్డినతని గొంతు, పలకరించిన తీరు విని కొదిద్గా ఆశచ్రయ్పోయాడు
పర్తాప.
"నాపేరు పర్తాప అండి, మా అబాబ్యి విశాల కోసం సంబంధాలు చూసుత్ంటే మీ అమామ్యి నమర్త గురించి చెపాప్రు తెలిసినవారు.
అందుకని మీతో ఒకసారి మాటాల్డదామని" అనాన్డు పర్తాప.
"ఓహో అలాగా! ఇపప్టికే మా అమామ్యికి మూడు నాలుగు సంబంధాలునాన్యి. మీ వివరాలు ఎస.ఎం.ఎస చెయయ్ండి, చూసి
నచిచ్తే మెసేజ చేసాత్, అపుప్డు మళీళ్ కాల చెయయ్ండి" అనాన్డు అవతలాయన..
“అమెరికాలో ఎకక్డుంటాడు మీవాడు?” అనాన్డు ఫోన పెటేట్సూత్.. అపప్టికే ఆయన ధోరణికి విసుగొచిచ్న పర్తాప ఫోన పెటేట్శాడు.
ఇలాంటివి, ఇంతకంటే అమరాయ్దగా మాటాల్డిన అనుభవాలు మరికొనిన్ ఎదురవవ్డంతో
' ముందు పిలల్లిదద్రినీ మాటాల్డుకోమందాం, ఆపైన ఉభయులకీ నచిచ్తే ముందుకు వెళళ్వచుచ్ ' అనుకుని ఇందిరతో అదే మాట
చెపాప్డు.
ఇపుప్డు ఇందిర అదే మాట అంది. " అచుచ్ మీలాగే వాడు చేసుత్నాన్డు. పిలల్ల తలిల్తండుర్లు మాటాల్డేది నచచ్క మీరు వదిలేశారు,
ఇపుప్డు వాడూ అంతే. ఇలా అయితే ఎలా?" అంది..
పర్తాప మాటాల్డలేదు. మౌనంగా అనన్ం కలుపుకుంటూ ఉండిపోయాడు.
“ ఏమయిందో వాడినోసారి అడగండి, ఆపైన ఏంచెయాయ్లో చూదాద్ం” అంది చివర మాటగా.
“ ఊ” అనాన్డు పర్తాప.
మరో రెండు రోజుల తరావ్త విశాల తో నెమమ్దిగా ఆ విషయానిన్ కదపడానికి పర్యతిన్ంచాడు. కొడుకు ముఖంలో కనిపిసుత్నన్
చిరాకుని చూసేత్ అతనికి ఎందుకో జాలి వేసింది.
తన వేలుపటుట్కుని జీవితాంతం నడిచే సహచరిని వెతుకుక్నే కారయ్కర్మం ఇంత ఇబబ్ందికరంగా మారడం తలుచుకుంటే అతనికి
బాధగా అనిపించింది.
" ఏరా నానాన్, మరికొనాన్ళుళ్ ఆగుదాం అనాన్వుట కదా, నచిచ్న అమామ్యి దొరికినపుప్డే మాటాల్డదాం!” అనాన్డు.
విశాల మాటాల్డలేదు. తన ఫోన వైపు చూసుకుంటూ ఉండిపోయాడు.
" పోనీ నీకేమైనా పర్తేయ్కమైన ఇషాట్లుంటే చెపుప్, వాటికి సరిపోయే అమామ్యిలనే చూదాద్ం. అందరినీ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా" అనాన్డు
పర్తాప.
" అదే నానాన్, నా అభిపార్యం కూడా, మీకు తెలీనిదేముంది?. ఇపప్టికి నలుగురితో మాటాల్డాను. నాకు నచచ్డం కాదు, వాళళ్కి ఏం
నచుచ్తుందో? అంచనా వెయయ్లేకపోయాను" అనాన్డు కోపంగా.
" అదేమిటి? ఏమయింది?" అంది ఇందిర.
" నువువ్ వాళళ్తో మాటాల్డితే తెలుసుత్ందమామ్, వారి రూపాలకి, వేషధారణకి, అభిపార్యాలకీ పొంతనే లేదు ఎకక్డా. ఒకరికి నేను
ఇంజనీర కాదని నిరాశ., మరొకరికి నేను అమెరికా వెళళ్నేమో అనన్ సంశయం..
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తమ కజినస్, సేన్హితులు లేదా తెలిసిన వాళుళ్ ఎలా ఉంటే తాము కూడా అలాగే ఉండాలనుకోవడం తపప్ తమకంటూ ఒక
అభిపార్యం ఉండాలని లేనే లేదనిపించింది వాళళ్ని చూసేత్.
నీకు, నానన్కి పెళళ్యియ్ ముపైఫ్ సంవతస్రాలవుతోంది, ఆరోజులోల్నే నువువ్ ఆలోచించినంతగా కూడా వీళుళ్ ఆలోచించలేరా?
అనిపిసుత్ంది..
అధునాతనమైన వేషధారణ, సరికొతత్ ఫోన లు, హోటలుల్, సినిమాలు.. ఇంతేనా పర్పంచం? “
కొడుకు మాటలోల్ని సతాయ్లు తనకీ తెలుసు. ఒకరిని అనలేని కాలం ఇది. పెళిళ్ అనగానే ఈ రకమైన వరుడే ఉండాలని, ఇలాంటి
వేడుకగానే జరగాలని ఈ తరం వాళుళ్ అనుకుంటునన్ రోజులు ఇవి.
అదే మాట అంది పైకి..
“వాళళ్ తపుప్లేదులేరా కనాన్, రోజులలాగే ఉనాన్యి. డిజైనర బటట్లు, దివిటీలైటుల్, ఫోటోలు, విడియోలు.. ఇవే పెళిళ్
అనుకుంటునాన్రు..” అంది నెమమ్దిగా
“దానితో కూడా నాకు పేచీ లేదమామ్, అనీన్ నచిచ్తే అందరికీ ఎలా నచిచ్తే అలా చెయయ్వచుచ్. పెళళ్ంటే రెండు కుటుంబాల కలయిక
అని, అది జీవితాంతం వారి మధయ్ కొనసాగబొయే బంధం అని తెలుసుకోలేకపోవడంతోనే నాకు సమసయ్" అనాన్డు కోపంగా..
ఆమాటనన్పుప్డు ఎరర్బడిన అతని ముకుక్ని చూసి గర్హించాడు పర్తాప అతని మనసు గాయపడే సంఘటన ఏదో జరిగిందని..
" పోనీలే విశాల, తరావ్త చూదాద్ం” అంటూ వాతావరణానిన్ తేలికపరచబోయాడు.
" పెదద్ పెదద్ సిటీలోల్ పుటాట్రు, పెరిగారు. అలాట్ర్ మోడరన్ గా ఉంటారు.. భావాలు మాతర్ం ఇంత పాతచింతకాయ పచచ్డి లాంటివా?
ననున్, నా తలిల్తండుర్లని గౌరవించలేని అమమ్యిలని నా జీవితంలోకి ఎలా ఆహావ్నించగలను?" అనాన్డు విశాల.
అతని మనసులో తనకి అనిన్ విధాలా నచిచ్న శేవ్త తో జరిగిన సంభాషణే మెదులుతోంది.
“అమామ్యి బావుందిరా, నాకూ, నానన్కీ కూడా ఫోటో బాగా నచిచ్ంది. నువువ్ కూడా చూసి ఒకసారి ఇదద్రూ మాటాల్డుకోండి. ఈ
అమామ్యి నీకు తపప్క నచుచ్తుందనే నా విశావ్సం" అంది ఇందిర రెండు రోజుల కిర్తం..
తలిల్ మాట పర్కారం ఆ అమామ్యి ఇలుల్ వెతుకుక్ంటూ వెళాళ్డు. మూడు బెడ రూముల ఫాల్ట, సాధారణం గా ఉంది,

మరీ

హడావిడులేమీ లేకుండా.
" రా, అమామ్, నానాన్ సినిమాకెళాళ్రు" అంది శేవ్త తలుపు తీసి విశాల ని ఆహావ్నిసూత్..
" మీరొకక్రే ఉనాన్రనన్మాట!" అనాన్డు విశాల. ఆ అమామ్యి చనువుని గమనిసూత్నే.
" మీరేంటి, మీరు? ఏదో అమమ్మమ్ని పిలిచినటుట్." ఉడుకుక్ంది.
ఆ తరావ్త తనకిషట్మైన సినిమాలు, ఫోన లు లాంటివాటిగురించి చెపప్డం, తన సేన్హితులు, కజినస్ అంటూ ఫోటోలు చూపించడం
మొదలు పెటిట్ంది
" కొంచం మంచినీళుళ్!" అనాన్డు.
" మంగా, మంచినీళుళ్ తెచిచ్యియ్" అంది గటిట్గా.. ఆ మంగనన్ అమామ్యి టేర్లో నీళళ్గాల్స తో వచిచ్ంది. " టీ తాగుతారా సార?
అంది..
' పరవాలేదు, కనీసం ఈ అమామ్యికి మరాయ్ద తెలుసు ' అనుకునాన్డు
" నువువ్ ఇకక్డే ఉంటావా?" అంది శేవ్త హఠాతుత్గా.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2019

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

5
" భోజనానికా? లేదు. కొంతసేపు కలిసి వెళిళ్పోదామని వచాచ్ను" అనాన్డు ఆమె అనన్ది అరధ్ం కాక..
" ఛా, అది కాదు నేననన్ది, ఈ ఊరోల్నే ఉంటావా? అని"
" ఉదోయ్గం ఇకక్డే, మా ఇలుల్ ఇకక్డే, అమామ్, నానాన్ ఇకక్డే. ఇకక్డ కాక ఎకక్డుంటాను?" అనాన్డు.
" అనుకునాన్లే, ఒకక్డివే కదా, అమామ్, నానన్ల కూచివని" విసురుగా అంది..
గాయపడినటుట్ చూశాడు.. 'నాకరధ్ం కాలేదు ' అనాన్డు నెమమ్దిగా..

"అరధ్ం కాకపోవడానికేముంది? మా అమమ్ ముందే అంది. అబాబ్యి బాగునాన్డు, జాబ కూడా బావుంది. కానీ ఒకక్డే కదా,
తలిల్తండుర్ల బరువంతా ఇతని మీదే ఉంటుంది అని" అంది..
" మీరూ ఇదద్రూ ఆడపిలల్లే కదా, మీ అమామ్, నానన్లనీ వచేచ్ అలుల్ళేళ్చూసుకోవాలి కదా!" అనాన్డు ఫెళుళ్నపులల్ విరిచినటుట్
మాటాల్డుతునన్ ఆ అమామ్యిని చూసూత్.
" నిజమే, అది మా చెలిల్ కి వచేచ్వాడు చూసుకునే ఛానస్ కూడా ఉంది, నీ విషయంలో అలా కాదుగా? మరో ఆపష్నే లేదుగా.. " అంది
పెదద్ లాజిక కనిపెటిట్నటుట్..
ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేకపోయాడు..
అపప్టివరకూ తాము, తమ కజినస్ ఎంత కోల్జ గా ఉంటారో ఫోన లోనూ, ఆలబ్ం లోనూ ఫోటోలు చూపించి చెపిప్న అమామ్యి తను
వెళళ్బోయే కుటుంబం పటల్ కనపరుసుత్నన్ తీరు అతనిన్ విసమ్యానికి గురి చేసింది.
"కాకపోవచుచ్. కానీ దానికేముంది?" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
“ఏముందా? అందుకే మా కజిన ఒకరిత్ కిల్యర గా చెపేప్సింది చూసుకోవడానికొచిచ్న అతనితో. పెళిళ్ అయాయ్కా అమెరికా
తీసుకువెళేత్నే పెళిళ్ అని. మరో ఫెర్ండ అయితే ఇంకా చాలూ, అసస్లు మొహమాటమే లేదు దానికి.. ఏమందో తెలుసా అబాబ్యితో? మీ
అమామ్ నానన్లు మంచిగా ఫోటోలోల్ గోడమీద ఉండేటటట్యితే నేను రెడీ పెళిళ్కి అంది" నవువ్తూ అదేదో పెదద్ జోక లా చెపుత్నన్ ఆ అమామ్యిని
చూసేత్ కోపం రావలసింది జాలి వేసింది..
అవునమామ్ జాలి.." ఇలాంటిభావాలతో ఎలా పెరిగారు వీళుళ్? రేపు వీళుళ్ అమమ్లయితే ఎలాంటి భావాలతో పిలల్లని పెంచుతారు? “
అని
కజిన ల మీదా, సేన్హితుల మీద పెటిట్ ఎంతో తెలివిగా నాకు తన మనసులో భావానిన్ చెపిప్న అమామ్యి మీద చితర్ంగా నాకు కోపం
రాలేదు కానీ బాధగా అనిపించింది."
“ఆ అమామ్యికి మెచూయ్రిటీ లేదు, కొనాన్ళుళ్ పోతే తెలుసుకుంటుంది అని నువువ్ అనచుచ్, కానీ అసలు వీళళ్ ఆలోచనా విధానంలోనే
ఏదో తేడా ఉందనిపించిందమామ్..
నలుగురిదీ ఇంచుమించు ఇదే తీరు..నేను ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్నేమో తెలీదు కానీ ఇవనీన్ ఎందుకో నా వలల్ కావడం లేదు. పెళళ్ంటే
ఇంతేనా? అనిపిసోత్ంది. ఇంతా చేశాకా ఎనాన్ళుళ్ సిథ్రంగా ఉంటాయో తెలీని పరిసిథ్తి. దేరీజ సంథింగ రాంగ సం వేర. అందుకే కొనాన్ళుళ్
ఆగుదాం, ఆపైన చూదాద్ం. ఈ రకమైన ఆలోచనా ధొరణికి నేను పిర్పేర అవావ్లి కదా కనీసం, లేకపోతే ఇనిన్ షాక లు తటుట్కోవడం నా వలల్
కాదు. ఇంతకనాన్ ఏం చెయాయ్లో నాకు తెలీడం లేదు.”
నెమమ్దిగా లేచి తన గదిలోకి వెళుత్నన్ కొడుకుని చూసూత్ ఉండిపోయారు ఇందిరా, పర్తాప.
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